
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Steklin

Czernikowo, dnia 22.10.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców 
nr post. 596207-N-2020

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 596207-N-2020 z dnia 12.10.2020 r. 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa 
wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowościSteklin,\

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w dniu 
22.10.2020 r. zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia Nr 540207715-N-2020” zawierające zmiany w odniesieniu do pierwotnego ogłoszenia 
o zamówieniu opublikowanego w dniu 12.10.2020 r. pod nr 596207-N-2020 następującej treści:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.l) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6.5) Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu jest:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 października 2020 roku o godz. 10:05 w siedzibie 
Zamawiającego (pokój nr 5). W przypadku trwającego stanu epidemii sesja otwarcia ofert będzie 
transmitowana Online na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo 
https://portal.posiedzenia.pl/czernikowo? w zakładce Transmisja. 2. Umowa zostanie zawarta 
z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik 
nr 2 do Specyfikacji. 3. Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowiącego 10 % ceny całkowitej 
(ceny oferty łącznie z VAT) podanej w ofercie. 4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione 
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, 
a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako 
najkorzystniejsza, zobowiązany będzie, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, 
a przed podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu: - Dokument potwierdzający 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach opisanych w Rozdziale 12 
niniejszej Specyfikacji; - Kosztorys ofertowy na kwotę zaproponowaną w ofercie przetargowej; - 
Kopię wymaganych uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia potwierdzającego 
przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, dotyczące osoby, która będzie 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o której mowa w pkt 5.1.2.2. Specyfikacji; - Umowę 
podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. W terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, a najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
Wykonawcy, obejmującą następujący zakres ochrony: - odpowiedzialność cywilną za szkody na
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osobie lub mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności będącej 
przedmiotem zamówienia co najmniej do limitu w wysokości 100,0 tys. PLN na jedno i na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; - szkody wyrządzone przez Podwykonawców -  co 
najmniej do limitu w wysokości 100,0.tys. PLN -  jeżeli Wykonawca planuje wykonanie robót 
przy udziale Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia w 
całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej w wyżej wymienionym zakresie.
7. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane (art. 93 ust. la  ustawy Prawo zamówień publicznych).

W ogłoszeniu powinno być:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 października 2020 roku o godz. 10:05 w siedzibie 
Zamawiającego (pokój nr 5). W przypadku trwającego stanu epidemii sesja otwarcia ofert będzie 
transmitowana online na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo 
https://portal.posiedzenia.pl/czemikowo? w zakładce Transmisja. 2. Umowa zostanie zawarta 
z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik 
nr 2 do Specyfikacji. 3. Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowiącego 5 % ceny całkowitej 
(ceny oferty łącznie z VAT) podanej w ofercie. 4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione 
zabezpieczenie przekracza 5 lat,, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, 
a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako 
najkorzystniejsza, zobowiązany będzie, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, 
a przed podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu: - Dokument potwierdzający 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach opisanych w Rozdziale 12 
niniejszej Specyfikacji; - Kosztorys ofertowy na kwotę zaproponowaną w ofercie przetargowej; - 
Kopię wymaganych uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia potwierdzającego 
przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, dotyczące osoby, która będzie 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o której mowa w pkt 5.1.2.2. Specyfikacji; - Umowę 
podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. W terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, a najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
Wykonawcy, obejmującą następujący zakres ochrony: - odpowiedzialność cywilną za szkody na 
osobie lub mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności będącej 
przedmiotem zamówienia co najmniej do limitu w wysokości 100,0 tys. PLN na jedno i na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; - szkody wyrządzone przez Podwykonawców -  co 
najmniej do limitu w wysokości 100,0 tys. PLN -  jeżeli Wykonawca planuje wykonanie robót 
przy udziale Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia w 
całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej w wyżej wymienionym zakresie. 
7. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane (art. 93 ust. la  ustawy Prawo zamówień publicznych).
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Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje 
następujących zmian w SIWZ:

A. Punkt 12.1. SIWZ w dotychczasowym brzmieniu:

Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, stanowiącego 10 % ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z VAT) 
podanej w ofercie.

otrzymuje brzmienie:

Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, stanowiącego 5 % ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z VAT) 
podanej w ofercie.

B. Punkt 14 Formularza Oferta w dotychczasowym brzmieniu:

DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
ceny brutto określonej w pkt 4 oferty, w następującej formie / formach...........................................

otrzymuje brzmienie
Dla zapewnienia wykonania prac w sposób i w terminie zgodnym z umową Zamawiający 
ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 tj.____________zł
(słownie złotych: ________________________________________/100) zostało wniesione
w formie __________________________________________. W trakcie realizacji niniejszej
umowy Wykonawca może zmienić formę wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz rękojmi za wady na jedną lub kilka form przewidzianych w Rozdziale 12 SIWZ 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
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12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

12.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, stanowiącego 5 % ceny całkowitej (ceny oferty łącznie 
z VAT) podanej w ofercie.

12.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

• pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: KBS Aleksandrów Kuj. 
Nr rachunku 96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w następujących formach:
• w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej,
• przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
• przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

12.4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie 
Gwaranta lub Poręczyciela na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego do zapłaty 
kwoty pieniężnej, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz rękojmi 
za wady (w tym gwarancji jakości).

12.5. W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie określonej w pkt 12.4. podlega ona 
pierwotnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia treści 
gwarancji (poręczenia) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przed podpisaniem 
umowy celem jej weryfikacji. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać żadnych 
ograniczeń do wykonywania uprawnień z niej wynikających, szczególnie w zakresie 
spełnienia jakichkolwiek warunków wobec Gwaranta zarówno przez Beneficjenta gwarancji 
(poręczenia), jak i Zobowiązanego.

12.6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12.7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia będzie 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
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11. OŚWIADCZAMY, że umocowanie do podpisania oferty, względnie do podpisania innych 
oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynika z dokumentu, który Zamawiający 
może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, tj.:

a) bazy Krajowego Rejestru Sądowego dostępnej na stronie internetowej 
https://ems.ms.gov.pl/krs/*

b) bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępnej na stronie 
internetowej https://Drod.ceidg.gov.pl/CEIDG/*

c) _______________________________________ /jeśli dotyczy to wpisać nazwę oraz adres
internetowy innej bazy danych/*

12. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale podwykonawców*:

a) ........................................................................................................................................................

(część powierzonego zadania i firma podwykonawcy)**

https://ems.ms.gov.pl/krs/
https://Drod.ceidg.gov.pl/CEIDG/
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zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez 
osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

8) dokumentację projektową podstawową;
9) dokumentację i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawcę i nadzór autorski 

w trakcie realizacji zadania;
10) protokoły odbiorów technicznych;
11) instrukcje użytkowania;
12) kosztorys powykonawczy.

6. Nadzór Inwestorski w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego dokona 
sprawdzenia kompletności przekazanych dokumentów odbiorowych i potwierdzi gotowość do 
odbioru końcowego robót, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

7. Zamawiający powoła Komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy 
w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów o których mowa w ust. 5, zawiadamiając o tym Wykonawcę i Nadzór Inwestorski.

8. W dniu przystąpienia do odbioru końcowego zatwierdzoną przez Nadzór Inwestorski 
dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie 
wydruków oraz w formie elektronicznej na nośniku danych. Wersja elektroniczna powinna 
zawierać całą dokumentację powykonawczą zeskanowaną do plików pdf.

9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem 
pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających prawidłową 
eksploatację przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych 
wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek, który 
będzie możliwy technicznie do zachowania.

11. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru.

12. W przypadku bezusterkowego odbioru za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania 
wynikającego z umowy uznaje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposób i w terminie zgodnym z umową Zamawiający 
ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 tj.____________ zł
(słownie złotych: ________________________________________/100) zostało wniesione
w formie __________________________________________. W trakcie realizacji niniejszej
umowy Wykonawca może zmienić formę wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz rękojmi za wady na jedną lub kilka form przewidzianych w Rozdziale 12 SIWZ 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

2. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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